Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2017
Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury
z dnia 1 lutego 2017 r.

`

Regulamin wynajmu pomieszczeń znajdujących się w Tarnogórskim Centrum Kultury
w Reptach Śląskich

§1
Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Tarnogórskim Centrum Kultury,
zwanym dalej TCK, a podmiotem najmującym pomieszczenia w budynku TCK w Reptach
Śląskich zwanym dalej Najemcą.
§2
Ogólne zasady wynajmu.
1. Do wynajmowanych pomieszczeń zalicza się
a. dużą salę,
b. małą salę,
2. TCK zastrzega sobie prawo do wynajmu pomieszczeń pod warunkiem, że pokrywają
się one z działalnością statutową TCK.
3. Wynajem może odbywać się w każdy dzień tygodnia, pod warunkiem, że nie koliduje
z prowadzoną w budynku działalnością statutową TCK.
4. Wynajmem może odbywać się najpóźniej do godz. 22:00.
§3
Dokonywanie rezerwacji wynajmu pomieszczeń.
1. Najemca zobowiązany jest w szczególności do:
a. Dokonania wstępnej rezerwacji sali z osobą odpowiedzialną za wynajmy
pomieszczeń w TCK – Głównym Specjalistą ds. Organizacji Imprez.
b. Ustalenia wszelkich zmian z osobą jak w §3 pkt. 1. a.
c. Złożenia wniosku do sekretariatu TCK sprawie wynajmu pomieszczeń w
budynku w Reptach Śląskich, osobiście bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej: biuro@tck.net.pl, lub t.gwozdz@tck.net.pl, w terminie do 20.
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wynajmu. Wniosek dostępny w
załączniku nr 1do niniejszego Regulaminu.
d. Ze względu na działalność statutową TCK zastrzega sobie prawo zmiany
wstępnej rezerwacji.
2. Po akceptacji przez Dyrektora TCK wniosku, zostaje sporządzona umowa najmu.
§4
Obowiązki Najemcy.
1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania następujących regulaminów i
przepisów:

a. Regulaminu dla najemców pomieszczeń znajdujących się w
budynku w Reptach Śląskich – stanowi załącznik Nr 2.
b. Regulaminu przebywania w Tarnogórskim Centrum Kultury.
c. Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych ( instrukcja
bezpieczeństwa podczas realizacji widowisk w TCK dostępna na stronie
internetowej www.tck.net.pl w zakładce informacje/regulaminy), zgodnie
z Rozporządzeniem MKiDN z dni 15.09.2010 r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy organizacji realizacji widowisk (Dz.U. nr 184
poz.1240).
§5
Cennik.
1. Ceny podstawowe:
a. pomieszczenia (do 4 godzin wynajmu)
400,00 zł + VAT
b. pomieszczenia (powyżej 4 godzin wynajmu)
600,00 zł + VAT
2. Powyższe stawki obejmują opłaty z tytułu wynajmu, koszty eksploatacyjne (energia,
woda, ogrzewanie), korzystanie z urządzeń sanitarnych.
3. Zapłatę za wynajem Najemca uiszcza gotówką w kasie TCK lub przelewem, na
podstawie wystawionej przez TCK faktury VAT.
§6
Zasady udzielania zwolnień z opłaty za wynajem.
1. Na pisemny wniosek do Dyrektora TCK, zwolnione z opłaty są imprezy
organizowane w budynku dla swoich członków przez zespoły:
Chór Mieszany „Słowiczek” i Chór Męski „Nowowiejski”,
2. Na pisemny wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Dyrektor TCK może
nieodpłatnie udostępnić sale na przeprowadzenie ważnych dla społeczności lokalnej
imprez, obchodów, spotkań etc.
3. W przypadku nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń obowiązuje Regulamin dla
najemców pomieszczeń znajdujących się w budynku w Reptach Śląskich.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń
znajdujących się w Tarnogórskim Centrum Kultury w
Reptach Śląskich

WYNAJEM SAL W TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY
W REPTACH ŚLĄSKICH
Lp.

Dotyczy

1.

Najemca/Organizator i – dane kontaktowe/
do faktury VAT
(tel. Kontaktowy)

2.

Data, godziny wynajmu

3.

Sala

4.

Tematyka

5.

Wymagania techniczne
(wyposażenie sali)

6.

UWAGI
(przewidywana liczba uczestników, czas
przygotowań do imprezy, dodatkowe
ustalenie, itp.)

Informacje

* zgadzam się i akceptuję Regulamin wynajmu pomieszczeń w TCK w Reptach Śląskich.

Data i czytelny podpis Najemcy

